Cenník doplnkových služieb
Príloha č. 3
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Úvodné ustanovenia

1.1 Tento cenník obsahuje ceny doplnkových služieb dodávateľa Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (ďalej len „dodávateľ“), pre odberateľov plynu v domácnosti, ktorí odoberajú plyn od dodávateľa na základe
zmluvy o dodávke plynu a zároveň uzatvorili s dodávateľom zmluvu o poskytovaní doplnkových služieb
(ďalej len „zmluva“).
1.2 Doplnkovými službami sa rozumejú nasledujúce služby:
(i) Asistenčné služby od SPP;
(ii) Asistenčné služby s Právnou asistenciou od SPP;
(iii) IT asistencia od SPP;
(iv) Zdravotná asistencia od SPP,
poskytované poistiteľom, ktorým je spoločnosť EUROP ASSISTANCE, S. A., so sídlom 1, promenade de
la Bonnette, 922 30 Gennevilliers, Francúzsko, spoločnosť registrovaná v Parížskom registri firiem pod
ref. číslom B 403 147 903 prostredníctvom Europ Assistance, S. A. Irish Branch so sídlom v 4 – 8 Eden
Quay, Dublin 1, Írsko, vedená v Registri firiem írskej vlády pod ref. číslom 907 089, zastúpená poisťovacím agentom Europ Assistance, s. r. o., so sídlom Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4, Česká republika,
IČO: 25287851 (ďalej len „poistiteľ“), na základe Rámcovej skupinovej poistnej zmluvy č. 301R061310
v zmysle jej Dodatku č. 2, ktorá bola uzatvorená medzi poistiteľom a dodávateľom a na základe Poistných podmienok využívania služieb.
Doplnkové služby sa spravujú tiež Obchodnými podmienkami poskytovania doplnkových služieb dodávateľa, ktoré dodávateľ zverejňuje na internetovej stránke www.spp.sk.
1.3 Cenník je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Dodávateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny tohto
Cenníka doplnkových služieb, pričom upravený cenník zverejní na internetovej stránke www.spp.sk najneskôr mesiac pred účinnosťou zmien.
1.4 Príslušná doplnková služba sa spoplatní v zmysle cenníka platného v čase uzatvorenia zmluvy.
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Ceny doplnkových služieb
Tabuľka č. 1
JV

Cena v EUR
bez DPH

Cena v EUR
s DPH

Poplatok za službu Asistenčné služby od SPP

EUR/18 mesiacov

6,58

7,90

Poplatok za službu Asistenčné služby
s Právnou asistenciou od SPP

EUR/18 mesiacov

8,25

9,90

Poplatok za službu IT asistencia od SPP

EUR/18 mesiacov

6,67

8,00

Poplatok za službu Zdravotná asistencia od SPP

EUR/18 mesiacov

9,17

11,00

Popis činnosti
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Záverečné ustanovenia

Tento cenník nadobúda účinnosť dňom 1. 2. 2017. Ku dňu nadobudnutia platnosti tohto cenníka sa ruší platnosť Cenníka doplnkových služieb zverejneného na internetovej stránke dodávateľa www.spp.sk, ktorý bol
účinný od 21. 5. 2016.

